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1. ONTWIKKELING VAN EEN KIND

INHOUD

 Baby’s (0 – 1 jaar)

 Peuters en Kleuters (1 – 5 
jaar)

 Kinderen ( > 5 jaar)



1.1 Ongevallen bij baby’s

Ongevallen tussen 5 en 6 maanden

 Val van commode, tafel of bed

 Verslikken

Ongevallen tussen 7 en 8 maanden

 Val uit kinderstoel

 Brandwonden

 Stoten

 Vingerbeknelling

Ongevallen tussen 10 en 12 maanden

 Voorwerpen in de mond

 Brandwonden

 Verdrinken in het badje

 Snijden en prikken



1.2 Ongevallen peuters en kleuters

Ongevallen rond 1,5 jaar

 Inslikken gevaarlijke stoffen

 Verbrandingen

 Te water raken

 Vallen, struikelen, snijden

 Tand door de lip

Ongevallen rond 2 jaar

 + Elektriciteit



1.2 Ongevallen peuters en kleuters

Ongevallen rond 3 jaar

 Inslikken gevaarlijke stoffen

 Verbrandingen

 Te water raken

 Elektriciteit

 Fietsongevallen

Ongevallen rond 4 tot 5 jaar

 + Beknellingen

 + Verbranding aan open vuur

 + Straatongevallen



1.3 Ongevallen kinderen vanaf 5 jaar

Ongevallen vanaf 5 jaar

 Verbranding aan open vuur

 Verkeersongevallen

 Vallen

 Met de fiets

 Tijdens sport

 Op de speelplaats

 Snijden, prikken, splinters



2. ACTIE IN NOODGEVALLEN

INHOUD

 Algemene regels

 De 5 belangrijke punten bij 

eerste hulpverlening

 Vervoer

 Bescherming bieden

 Hoe te handelen bij brand

 Elektriciteitsongevallen

 Verdrinking



2.1 Algemene regels 

Regels bij eerste hulpverlening

 Denk aan je eigen veiligheid

 Blijf rustig en kalm

 Overzie de situatie

 Werk volgens een vast plan

Gevaren die kunnen optreden

 Chaos bij het ongeval

 Storingen in de vitale functies

 Bloed en/of vochtverlies

 infecties



2.2 De 5 belangrijke punten 

Regels bij eerste hulpverlening

1. Let op veiligheid: uzelf, kind en anderen

2. Wat is er gebeurd, wat mankeert het kind

3. Stel gerust en bied bescherming

4. Alarmeer deskundige hulp

5. Verplaats het kind zo min mogelijk

Beoordeel de vitale functies

 Bewustzijn

 Ademhaling

 Ernstige bloedingen

 Shock

 Overig letsel



2.3 Vervoer 



2.4 Bescherming bieden 

 Afkoeling

 Warmte

 Felle zon



2.5 Handelen bij brand



2.5 Handelen bij brand



3. KINDERMISHANDELING

INHOUD

 Vormen van 

Kindermishandeling

 De wet verplichte meldcode 

huiselijk geweld en kinder

mishandeling

 Signalen van 

Kindermishandeling

 Protocol Kindermishandeling



3.1 Vormen van kindermishandeling

Definitie

Kindermishandeling is een vorm van mishandeling 

die aan minderjarige kinderen wordt toegedaan, 

waardoor ernstige fysieke of psychische schade 

ontstaat of kan ontstaan



3.1 Vormen van kindermishandeling

Naar schatting 107.000 gevallen 

per jaar van:

 Lichamelijke mishandeling

 Lichamelijke verwaarlozing

 Psychische of emotionele 

mishandeling

 Psychische of emotionele 

verwaarlozing

 Seksueel misbruik



3.3 Huiselijk geweld 

Definitie

Huiselijk geweld:                                     
lichamelijk-, geestelijk- of seksueel-geweld, 
of bedreiging door iemand uit de huiselijke 
kring



3.3  Signalen van 

kindermishandeling

 Agressief gedrag

 Zich terugtrekken

 Concentratiestoornis

 Uitdagend seksueel 
gedrag

 Angst voor (bepaalde) 
volwassenen



3.4  Meldcode kindermishandeling



3.4  Afwegingskader stap 1 - 3



3.4  Afwegingskader stap 3 - 5



4. BEWUSTELOOSHEID

INHOUD

 Benaderingsprotocol

 Vaststellen van het bewustzijn

 Flauwte

 Koortsstuipen

 Epileptische aanvallen

 Suikerziekte



4.1 Benaderingsprotocol

Is kind bij 

bewustzijn?

Benaderingsprotocol

ja
Welke letsels zijn er 

en behandel deze?

•Bel 112

•Houd het kind in de 

gaten; blijf adem-

haling beoordelen

ja

Start reanimatie

nee

nee

Ademt het 

kind?



4.2 Bewustzijn vaststellen

Het kind is bewusteloos als

 Niet reageert op aanspreken

 Niet reageert op voorzichtig 

lichtjes schudden aan de 

schouders

Actie

 Roep om hulp

 Controleer ademhaling

 Laat deskundige hulp 

alarmeren



4.3 Flauwte

Eerste Hulp bij flauwte

• Plat neerleggen

• Zorg voor frisse lucht

• Na bijkomen 10 minuten plat laten liggen; geen

drinken geven

• Als het kind niet snel bijkomt, handel dan als bij

bewusteloosheid

Verschijnselen

• Bleke gelaatskleur, geeuwen, zweten

• Nauwelijks reactie

• Uiteindelijk kortdurende bewusteloosheid



4.4 Koortsstuipen

Eerste Hulp bij koortsstuipen

• Let op dat het kind zichzelf niet verwond

• Ademhaling observeren

• Leg het kind na de stuip in de stabiele zijligging

• Neem contact op met een arts

Verschijnselen

• Het kind maakt schokkende bewegingen

• Kwijlen en rollen met de ogen

• Niet aanspreekbaar en wit van kleur



4.5 Epileptische aanvallen

Eerste Hulp bij epileptische aanvallen

• Let op dat het kind zichzelf niet verwond

• Houd bewegingen niet tegen

• Als spiersamentrekkingen voorbij zijn, luchtweg 

vrij houden, eventueel stabiele zijligging

• Na het bijkomen wil het kind het liefst gaan 

slapen

• Schakel huisarts en ouders in

Verschijnselen

• Bewusteloosheid, verkramping van het 

lichaam

• Spiersamentrekkingen

• Het lichaam verslapt



4.6 Suikerziekte: Hypoglykemie

Eerste Hulp bij een hypo

• Geef het kind iets te eten of te drinken. Vaak  

heeft dit al snel resultaat

• Bij bewustzijnsverlies professionele hulp 

inschakelen

Het lichaam heeft een te lage suikerwaarde

Verschijnselen

• Geeuwen, zweten, verwardheid, agressief



4.6 Suikerziekte: Hyperglykemie

Eerste Hulp bij een hyper

• Handel als bij bewusteloosheid

• Blijf ademhaling controleren

• Schakel professionele hulp in

Het lichaam heeft een te hoge suikerwaarde

Verschijnselen

• Droge mond, dorst, acetonlucht

• Slaperig kan bewusteloos raken



5. STOORNISSEN IN DE 

ADEMHALING

INHOUD

 Controle van de ademhaling

 Bedreigde ademhaling

 Stopt uit protest met ademen



5.1 CONTROLE ADEMHALING

Het kind is niet bewusteloos 

als

 Het reageert op aanspreken

 Het reageert op voorzichtig 

schudden aan de schouders

Ademweg vrijmaken

 Plaats één hand op het 

voorhoofd

 Til kin omhoog tot luchtweg 

vrij komt



5.2 Bedreigde ademhaling

Stabiele zijligging



5.2 Bedreigde ademhaling

Handgreep van Heimlich 

toepassen bij kinderen 

ouder dan 1 jaar



5.2 Bedreigde ademhaling

Vrijmaken luchtweg bij een 

kind jonger dan 1 jaar

 Vijf slagen tussen de 

schouderbladen

Nog steeds belemmerd

 Draaien met 

sandwitchmethode

 Vijf borstcompressies

toedienen



5.3 Stopt uit protest met ademen

 Meestal het gevolg van een driftbui

Niet toegeven, negeer het gedrag

 Laat het kind alleen

 Gedrag stopt van zelf



6. VERSTORING VAN BEWUSTZIJN 

EN ADEMHALING

INHOUD

 Circulatiestilstand

 Reanimatie baby’s (tot 1 jaar)

 Reanimatie kinderen van 1 tot 

8 jaar

 Gebruik van de AED bij 

kinderen



6.1 Vaststellen circulatiestilstand

 Controleer bewustzijn

 Controleer ademhaling

Indien bewusteloos en geen 

ademhaling: circulatiestilstand

 Laat 112 bellen

 Begin met 5 beademingen



6.2 Reanimatie van baby’s

Beademen

 Kantel het hoofd niet

 Plaats je lippen om mond en 

neus van de baby

 Blaas 1 tot 1,5 sec in en kijk 

of de borstkas omhoog komt

 Haal je mond weg

 Herhaal dit 5 keer

Reanimeren

 Zoek het massagepunt 

tussen de tepels

 Duw het borstbeen ongeveer 

4 cm naar beneden

 Telkens 15 keer masseren, 

2 keer beademen



6.3 Reanimatie van kinderen
Beademen
 Kantel het hoofd licht
 Til de kin omhoog met twee 

vingers onder de punt van de 
kin (kinlift)

 Blaas 1 tot 1,5 sec in en kijk 
of de borstkas omhoog komt

 Haal je mond weg
 Herhaal dit 5 keer

Reanimeren
 Zoek het massagepunt op het 

onderste 1/3 deel van het 
borstbeen

 Duw het borstbeen ongeveer 
5 cm naar beneden

 Telkens 15 keer masseren, 
2 keer beademen



6.4 Gebruik AED bij kinderen
Normale (volwassenen) 

elektrodes
 Plaats één elektrode op de 

borst 
 Plaats de andere elektrode op 

de rug
 Volg de instructies van de 

AED

Kinderelektrodes
 Bij gebruik van 

kinderelektrodes past de AED 
de energie aan

 Plak de elektrodes op de 
borst

 Volg de instructies van de 
AED



7. BLOEDINGEN

INHOUD

 Wonden en wondverzorging

 Bloed en bloedverlies

 Inwendige bloedingen

 Overige letsels

 Bloedneus 

 Blaren



7.1 Wonden en wondverzorging

Wondsnelverband

Snelverband met 
metalinecompres



7.1 Wonden en wondverzorging

Wondcompres

Wondcompres vastgezet 

met kleefpleister



7.2 Bloed en bloedverlies

Ernstige bloedingen

 Laat het kind zitten of 
liggen

 Breng het getroffen 
lichaamsdeel omhoog

 Druk op de wond 
aanbrengen

 Rust en steun geven



7.2 Bloed en bloedverlies

Wonddrukverband

 Aanleggen van een 
wondsnelverband

 Druk aanbrengen met 
ideaalzwachtel 

 In de richting van het hart 
verbinden



7.3 Inwendige bloedingen

Let op de vitale functies

 Bewustzijn

 Ademhaling

 Ernstige bloedingen

 Let op overig letsel

 Wees bedacht op shock



7.4 Overige letsels

Bloedneus

 5 minuten met duim en 
wijsvingers neus dichtdrukken

 Licht voorovergebogen stand 
van het hoofd

Gesloten blaren

 Laat de blaar intact

Open blaren

 Afdekken met wondpleister of 
steriel gaas

 Grote blaren door arts laten 
beoordelen



8. SHOCK

INHOUD

 Verschijnselen

 Oorzaken



8.1 Verschijnselen van shock

 Ziet bleek en maakt een ernstig 
zieke indruk

 Angstig, verward en slecht 
aanspreekbaar

 Klam voorhoofd en 
zweetdruppels

 Koude spitse neus

 Slap en krachteloos

 Droge mond en dorstig

 Ademt snel, oppervlakkig en 
soms onregelmatig



8.2 Oorzaken en eerste hulp

Eerste Hulp bij shock

• Leg het kind plat neer liefst op de rug

• Stelp ernstige uitwendige bloedingen

• Laat alarmeren onder vermelding van shock

• Let op vitale functies

• Stel het kind gerust en laat het niet alleen

• Beschermen tegen afkoelen en opwarmen

• Niet laten drinken

Oorzaken van shock

• Ernstig bloedverlies, inwendige bloeding

• Vochtverlies bij brandwonden

• Ernstige diarree, braken

• Allergische reacties



9. BRANDWONDEN

INHOUD

 Verbranding door hitte

 Brandwonden door 

chemische stoffen



9.1 Verbranding door hitte

Drie graden van verbranding

• 1-e graad

•Huid is rood, licht gezwollen en pijnlijk

•Huid is nog in tact

• 2-e graad

•Huid is rood licht gezwollen en heeft 

blaren

• 3-e graad

•Huid is grauwwit en heeft normale 

soepelheid verloren

•Brandplek zelf is niet pijnlijk, de 

omgeving wel



9.1 Verbranding door hitte

Eerste Hulp bij verbranding door hitte

• 10 minuten koelen met zacht stromend lauw water

• Voorkom dat het kind de wond infecteert

• Houd het lichaamsdeel zo mogelijk hoog

• Dek een 2-e en 3-e graads brandwond af met een 

niet verklevend metalline verband of steriel gaas

• Laat blaren intact

• Beschermen tegen afkoelen



9.1 Verbranding door hitte

Schakel altijd professionele hulp in als:

• Meer dan 2 tot 3 % van het lichaamsoppervlak 

2-e of 3-e graads verbrand is. 

De binnenkant van een hand is 1 %

• Bij brandwonden aan hals of gezicht

• Bij brandwonden bij gewrichten of 

geslachtsorganen



9.2 Verbranding door chemische 

stoffen

 Huishoudmiddelen

 Planten

Bijvoorbeeld

 Brandnetels en Berenklauw



9.2 Verbranding door chemische 

stoffen

Eerste Hulp bij verbranding door 

chemische stoffen

• Let op dat u zelf niet in aanraking komt met de stof

• Verwijder doordrenkte kleding

• Spoel 30 minuten met veel lauw stromend water

• Dek brandwond af met een niet verklevend metalline

verband of steriel gaas

• Schakel professionele hulp in en geef aan om welke 

stof het gaat



10. VERGIFTIGINGEN

INHOUD

 Via de ademweg

 Via de mond

 Via de huid



10. Vergiftigingen

Bij elke vorm van vergiftiging geldt

 Let op eigen veiligheid

 Stel vitale functies veilig

 Bel 112

 Achterhaal de oorzaak



10. Vergiftigingen



10. Vergiftigingen

 Nooit laten drinken of 
braken

 Bel 112

 Geef door om welke stof 
het gaat

 De meldkamer geeft 
verdere instructies



10. BOT-, GEWRICHT EN 

SPIERLETSELS

INHOUD

 Botbreuken

 Greenstick fractuur

 Ontwrichting

 Verstuiking en kneuzing



10.1 Botbreuken

Eerste Hulp bij botbreuken

• Laat het kind zelf proberen op te staan

• Laat het getroffen lichaamsdeel niet bewegen

• Leg een kussen of deken tegen een gebroken been

• Let een gebroken arm in een mitella

• Dek bij een open botbreuk de wond af

• Bij een wervelbreuk beweging voorkomen

• Bij een ribfractuur een gemakkelijke houding aannemen

Verschijnselen

• het kind heeft pijn

• er is een zwelling

• het getroffen lichaamsdeel kan niet gebruikt worden

• soms een abnormale stand of beweeglijkheid



10.1 Botbreuken

Mitella Brede das



10.2 Greenstick fractuur
Greenstick fractuur komt alleen bij jonge 
kinderen voor. 

Het beenvlies blijft gesloten. Het bot groeit 
redelijk snel (3 weken) weer aan elkaar 



10.3 Ontwrichting

Kenmerken

 Het gewrichtskapsel of gewrichtsbanden zijn gescheurd

 Pijnlijk en minder goed te gebruiken

 Zwelling of bult

Eerste Hulp bij ontwrichting

• Laat het kind zelf een gemakkelijke houding bepalen

• Gebruik een smalle of brede das bij een schouder of 

elleboog

• Laat professionele hulp er naar kijken



10.4 Verstuikingen en kneuzingen

Kenmerken

 Het kind heeft pijn

 Zwelling en soms een blauwe plek

 Bewegen is pijnlijk en soms beperkt mogelijk

Eerste Hulp bij kneuzing en verstuiking

• Koel 5 tot 10 minuten onder een koude kraan

• Houd het lichaamsdeel stil en iets verhoogd

• Leg een arm in een mitella

• Breng eventueel een drukverband aan

• Bij twijfel naar de huisarts



10.4 Verstuikingen en kneuzingen

Drukverbanden

 Ideaalzwachtel in de richting van het hart zwachtelen

 Eerste slag om enkel of pols



12. ONGEVALLEN

INHOUD

 Splinters

 Snij- en schaafwonden 

 Grote wonden

 Voorwerpen in het oog

 Oren en neus

 Tandletsel

 Teken en insecten 

 Honden- en kattenbeten

 Zonnesteek



12.1 Splinters

 Verwijder de splinter als 

je er met een pincet bij 

kunt

 Ontsmet daarna de huid

 Laat een arts een diep 

zittende splinter 

verwijderen



12.2 Snij- en schaafwonden

 Spoel de wond schoon 

onder de kraan

 Afdekken met een 

wondpleister of steriel 

gaas of kompres, 

rondom afplakken



12.3 Grote wonden

 Binnen 6 uur laten hechten

 Maak een grote wond niet zelf schoon

 Laat een vreemd voorwerp in de wond zitten

 Dek een wond af met een snelverband of steriel 
kompres, eventueel een drukverband

 Laat grote wonden door een arts behandelen



12.4 Vuiltje in het oog

Een vuiltje verwijderen

 Oogleden uit elkaar 

trekken

 Verwijderen met de punt 

van een zakdoek of 

gaasje



12.4 Vuiltje in het oog

Vuiltje of gevaarlijke stof in het 
oog

 Leg het kind neer

 Houd het oog met duim en 
wijsvinger open

 Bij verbranding 10 minuten 
spoelen met lauw water

 Bij gevaarlijke stof 30 minuten 
spoelen met lauw water

 Laat een oogarts er naar 
kijken



12.5 Voorwerpen in oren en neus

Voorwerpen in de neus verwijderen

 Laat het kind goed snuiten

 Ga er mee naar een arts

Voorwerpen uit de oren verwijderen

 Ga er mee naar een arts. Niet zelf prutsen

 Een insect proberen uit te spoelen met lauw water



12.6 Tandletsel

Tand door de lip

 Bloeding stelpen door met een gaasje de wond 
dicht te drukken

 Een wond groter dan 1 cm laten hechten

Wat te doen bij uitgebroken tanden

 Zoek de tanden op. Pak ze nooit bij de wortel

 Spoel ze schoon en bewaar ze in melk of water

 Ga er mee naar een tandarts



12.7 Teken en insectenbeten

Snel professionele hulp inschakelen als:

 Het kind door een bij of wesp in mond- of keelholte is gestoken

 Als een kind onder drie jaar op meerdere plaatsen is gestoken

 Als het kind in de hals of vlak bij een oog is gestoken

 Er sprake is van allergie

 Een lymfevat ontstoken is (rode streep)



12.7 Teken en insectenbeten

Wat te doen bij een tekenbeet

 Verwijder de teek met een tekentang

 De wond ontsmetten met 70% alcohol

 Noteer datum en plaats van de teek op het lichaam

 Wees alert op de symptomen van de ziekte van 
Lyme



12.7 Teken- en insectenbeten

Symptomen de ziekte van Lyme

 Binnen enkele dagen ontstaat 
er een rode plek die steeds 
groter wordt

 Er ontstaat een ring

 Het kind kan griepachtige 
verschijnselen krijgen

 Kan uitmonden in klachten 
aan het zenuwstelsel, 
huidproblemen, reumatische 
klachten, oogproblemen 



12.8 Honden- en kattenbeten

Wat te doen bij een dierenbeet  of 
kinderen die elkaar bijten

 Spoel de wond schoon met 
water

 De wond steriel afdekken

 Let op het ontstaan van 
infectie

 Laat een arts beoordelen of 
een tetanus of antibiotica 
injectie nodig is

 Dierenbeten zijn  vaak diepe 
verwondingen die behandeld 
moeten worden



12.9 Zonnesteek, oververhitting

Wat te doen bij zonnesteek of oververhitting 

 Leg het kind in een koele ruimte

 Bij sufheid of plotselinge hoge koorts een arts of 
112 raadplegen

 Let op het ontstaan van infectie

 Wikkel het kind in natte lakens

 Let op ademhaling, vochthuishouding en hartslag



12.10 Onderkoeling

Wat te doen bij onderkoeling 

 Leg het kind in warme beschutte omgeving

 Droog het kind af en verpak het in een deken of 
slaapzak. Een warme douche is ook goed

 Laat het kind iets warms drinken met veel suiker

 Houd de lichaamstemperatuur in de gaten

 Let op shock en raadpleeg medische hulp



13. ZIEKTEBEELDEN

INHOUD

 Koorts

 Bacteriële kinderziekten

 Virale kinderziekten

 Hoofdluis

 Overgeven, misselijkheid

 Hikken

 Diarree

 Midenoorontsteking

 Allergie

 Rijksvaccinatieprogramma



13.1 Koorts

Koorts

Temperatuur hoger dan 38 o C

Hoge koorts

Temperatuur hoger dan 40 o C



13.2 Bacteriële kinderziekten

 Hersenvliesontsteking

 Kinkhoest

 Roodvonk



13.3 Virale kinderziekten

Bof Rode hond Waterpokken

Mazelen Vijfde ziekte Zesde ziekte



13.4 Hoofdluis

Luizen prikken gaatjes in je 

huid om bloed op te zuigen

Veroorzaakt jeuk

Erg besmettelijk 

Bestrijden van hoofdluis

 Netenkam

 Chemisch met een shampoo of lotion

 Vermijd lichamelijk contact

 Waarschuw schoolleiding van schoolgaande kinderen



13.5 Overgeven, misselijkheid

Belangrijk bij overgeven

 Raadpleeg een arts als het na een uur niet ophoudt of 

vermindert

 Let op bloed in het braaksel

 Let op dat een baby / kind niet stikt in zijn braaksel

 Risico van uitdrogen / tekort aan vocht



13.6 Hikken

 Onwillekeurige samentrekking van het middenrif

 Vaak onschuldig en van korte duur



13.7 Diarree

Belangrijk bij diarree

 Raadpleeg bij twijfel een arts 

 Let op bloed en slijm in de ontlasting

 Vaak besmettelijk. Denk om hygiëne

 Let op tekort aan vocht en uitdroging. Laten drinken



13.8 Middenoorontsteking

Belangrijk bij middenoorontsteking

 Leg het kind in een gemakkelijke houding 

 Een warm kussen kan de pijn verergeren

 Besmettelijk! Let op hygiëne

 Neusdruppels kunnen de buis van Eustachius open 

maken, waardoor de druk op het middenoor vermindert

Symptomen

 Hevige hoofdpijn. Soms etterige substantie uit 

gehoorgang

 Ziek gevoel samen met koorts



13.9 Allergiën

Symptomen

 Overgevoeligheidsreactie

 Jeuk, tranende ogen, 

loopneus, niezen, 

hoesten, benauwd, 

hoofdpijn, misselijkheid



13.10 Rijksvaccinatieprogramma

 Bescherming tegen 10 besmettelijke ziekten

Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, 

pneumokokken, bof, mazelen, rode hond, 

meningokokken C, influenza B

 Vrijwillige deelname


